
 

Platforma inovativă de instruire a reciclatorilor în vederea  

dezasamblării și reciclării deșeurilor electrice și electronice  

Problema deșeurilor electronice   

Ca rezultat al inovării tehnologice, deșeurile electrice și electronice (DEEE) au devenit categoria cu cea mai mare 

creștere la nivel global. Conform definiției date de StEP ( organizație globală angajată în rezolvarea problematicii 

deșeurilor electrice și electronice), DEEE-urile  reprezintă orice tip de echipamente electrice și electronice 

împreună cu părțile lor componente, care au fost eliminate ca deșeuri de către proprietarii lor, fără intenția de a fi 

reutilizate. În fiecare zi un număr foarte mare de astfel de echipamente sunt aruncate, unele fiind pregătite de  

casare, altele fiind doar învechite sau depășite, principala problemă este însa că deșeurile rezultate au un impact 

sever asupra sănătății oamenilor și asupra mediului. Studii recente indică faptul că volumul DEEE-urilor plasate pe 

piață a crescut de la 19,5 milioane de tone în anul 1990 la 57,4 milioane de tone în anul 2010 și se estimează că 

acest număr se va  tripla la aproximativ 75 milioane de tone până în anul 2015. Creșterea fulminantă a cantității de 

DEEE- uri a reprezentat în ultimii 15 ani o  îngrijorare permanentă a numeroase țări la nivel global, ceea ce a 

determinat adoptarea unor reguli și restricții  impuse prin legislație, care se adresează atât producătorilor de 

echipamente electrice și electronice, consumatorilor dar și reciclatorilor de DEEE.     

DEEE-rile contin materiale toxice care ar putea fi ușor eliberate în aer, apă sau sol, în cazul în care acestea nu sunt 

gestionate corect, cauzând distrugeri ireversibile mediului înconjurător. Unele echipamente conțin substanțe foarte 

toxice și chiar cancerigene, cunoscute sub denumirea de poluanți organici persistenți (POP’s), care pot fi 

dispersate pe distanțe mari, în atmosferă, apă sau sol, de către vânt sau curenți oceanici. Poluanții organici 

persistenți rezistă degradării naturale si se acumulează în țesuturile organismelor vii. Expuneri minore la mercur, 

de exemplu, un metal care este utilizat pe scară largă în corpurile de iluminat economice sau în monitoare și ecrane 

plate, pot cauza distrugeri ireversibile ale sistemului nervos, digestiv și imunitar, a plămânilor, rinichilor, pielii și 

ochilor.                                                                                                                                                             

Gestionarea corectă a DEEE-urilor nu este numai o problemă de 

protejare a mediului înconjurător și a sănătății umane dar reprezintă și 

o oportunitate de a utiliza materiale valoroase care se găsesc în multe 

dintre echipamentele aruncate. Dacă procesul de reciclare nu se 

realizează în mod corespunzator, reurse prețioase sunt pierdute, de 

exemplu metalele rare conținute în telefoanele mobile care includ 

printre altele aur, argint, platină și paladium. Considerând prognoza 

pentru anul 2015, un număr de 1,9 miliarde telefoane mobile vor fi 

comercializate la nivel global, ceea ce înseamnă că astfel cantitatea de 

metale inclsuiv metale rare care ar putea să fie recuperată este 

semnificativă. Există deci un stimulent economic clar pentru 

gestionarea și reciclarea corespunzătoare a DEEE –urilor, spune 

Smail Alhilali, project manager al UNIDO.   

Soluția este de a asigura reciclarea avansată a DEEE –urilor, scop în care țările membre ale Uniunii Europene au 

adoptat un cadru legislativ comun, cel mai important normativ fiind Directiva 2012/19/EU din 4 Iulie 2012 asupra 



deșeurilor electrice și electronice (Directiva WEEE). Scopul Directivei este de a contribui “la prevenirea DEEE și 

adițional, prin reutilizarea, reciclarea sau aplicarea unor alte forme de recuperare a acestor deșeuri, să contribuie la 

utilizarea eficientă a resurselor și la refacerea materiilor prime valoroase”. Toate țările membre au adoptat această 

Directivă în legislația lor națională în urmă cu aproximativ 8 - 10 ani și au obligații clare de a demonstra rate de 

colectare de aproximativ 4 kg de DEEE –uri din deșeuri provenind de la populație și gospodării individuale. 

Aceeași legislație setează un cadru clar de asociere cu scopul preluării și ducerii la îndeplinire a obligațiilor 

producătorilor de echipamente electrice și electronice sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele 

producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice, în România existând în 

prezent nu mai puțin de 12 astfel de asociații .   

DEEE între reciclare și comercializare și operare ilegală  

În realitate, o mare cantitate de echipamente electrice și electronice sunt nu numai dezasamblate în mod 

necorespunzător de unii reciclatorii din țările europene sau din alte țări, dar sunt și comercializate ilegal, ceea ce 

deschide automat ușa practicilor inadecvate care sunt poluante pentru mediu și nocive pentru sănătatea umană. De 

exemplu, în Europa anului 2010, numai 3 milioane de tone dintr-un total estimat de 8 milioane de tone de DEEE-

uri, au fost colectate, tratate și raportate către autorități în mod oficial. Conținutul în metale rare a acestor 

echipamente (aur, cupru si paladium) face ca aceste deșeuri să fie foarte atractive pentru piața neagră, o piață care 

nu se supune rigorilor legale în ceea ce privește practicile de dezasamblare și reciclare și care atrage nu numai 

operatori individuali ilegali dar chiar și grupuri criminale organizate. In orice caz, pe lângă aceste metale prețioase, 

DEE-urile conțin și materiale periculoase precum mercur sau cadmiu, ceea ce face foarte periculoasă manevrarea 

lor întâmplătoare. De altfel, manipularea ilegală a DEEE-urilor, care se petrece cel mai adesea în țările sărace unde 

aceste echipamente sunt transportate ilegal, provoacă 

adevărate dezastre ecologice și afectează serios 

sănătatea multor oameni. În același timp, țările membre 

ale Comunității Europene pierd o cantitate vastă de 

metale rare și alte resurse importante, datorită creșterii 

activităților ilicite, a ratelor slabe de conformare cu 

cerința de colectare și slaba impunere a legislației 

specifice deșeurilor din echipamente electrice și 

electronice (sursa UNU-VIE).   

 

 

 

Standardul WEEELABEX și cerințele sale   

 

Datorită motivelor expuse anterior, demontarea DEEE este senzitivă și poate fi realizată numai de către personal 

specializat, care cunoaște în detaliu pașii specifici și modalitățile de demontare sigure. Normativul WEEELABEX, 

lansat în Mai 2013 stabilește măsuri referitoare la protejarea mediului și a sănătății umane prin prevenirea și 

reducerea efectelor adverse ale tratării DEEE. Standardul definește deopotrivă cerințe tehnice și de management 

pentru reciclatori, care pot fi integrate în sistemele de management și pot asista organizațiile să se conformeze 

cerințelor referitoare operațiilor de tratare. Capitolul 4.4 al Standardului, “Instruirea”, se referă în mod specific la 

necesitatea de a pune la dispoziția personalului tehnic și muncitor  materiale de instruire, ghiduri tehnice, evaluări 

de risc, declararea problemelor de securitate și sănătate, diagrame și tabele informative, fotografii sau exemple ale 

componentelor DEEE și fișe tehnice de securitate ale materialelor preparatelor chimice periculoase conținute în 

DEEE, care ar trebui să fie ușor accesibile acestora la locul lor de muncă.  

În acest context, proiectul European RECDEV vine în întâmpinarea cerințelor de instruire ale Standardului 

WEEELABEX prin oferirea unei platforme de instruire atât pentru muncitori cât și pentru angajații tehnici, într-un 

format modern, interactiv și usor de utilizat. Acesta este motivul pentru care Centrul Național pentru Producție și 



Consum Durabile, partenerul român al consorțiumului RECDEV a organizat în luna mai 2014, în București un 

seminar de informare și diseminare care s-a adresat atât asociațiilor din domeniul DEEE cât și reciclatorilor de 

DEEE-uri. Seminarul a adus la un loc partenerii consorțiumului RECDEV și reprezentanți ai Asociației Environ și 

ai unor companii de reciclare importante din România, precum  Rematholding, Grenn Weee Internațional,  

Gremlin, Computers, Total Waste Recycling, pentru a discuta în ce măsură proiectul va întâlni nevoile de instruire 

ale reciclatorilor, care este rolul asociațiilor din domeniul DEEE în promovarea și susținerea reciclării de calitate, 

inclusiv ca interfață de diseminare a platformei de învățare oferite de RECDEV cu scopul de a sprijini instruirea și 

educarea reciclatorilor.  

 

Despre proiectul RECDEV   

 

“Platforma inovativă de instruire a reciclatorilor în vederea  dezasamblării și reciclării deșeurilor electrice și 

electronice” - RECDEV - este un proiect european în domeniul educației adulților, finanțat de către Programul de 

Învățare pe toată durata vieții, care a debutat în anul 2013 și este implementat de către un consorțiu format din 

universități, organizații specializate în educarea adulților și organizații non-profit din Grecia, Austria, Slovenia, 

România și Slovacia. 

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei platforme de învățare la distanță care va familiariza 

utilizatorii cu tehnicile de dezasamblare a DEEE și de identificare a tipurilor și calităților materialelor conținute. 

Platforma acoperă un gol important al industriei reciclatoare a DEEE, răspunzând unei nevoi stringente de educare 

atât a muncitorilor din companiile de reciclare a DEEE, în vederea creșterii inserției profesionale și a securității la 

locul de muncă, cât și de dezvoltare a unor competențe specifice a tehnicienilor în ceea ce privește identificarea, 

calitatea, periculozitatea și posibilitățile de valorificare a materialelor conținute în DEEE.  

În mod concret, proiectul contribuie la  integrarea practicilor existente și a experienței partenerilor în designul unor 

scenarii tridimensionale de dezasamblare de înaltă calitate; dezvoltarea, testarea și evaluarea unui curs de instruire 

interactiv de tip multimedia, precum și modernizarea conținutului educativ în domeniul reciclării DEEE prin 

utilizarea celor mai moderne mijloace informatice și crearea ontologiei DEEE.  

Materialul de instruire este dezvoltat de către partenerii RECDEV în forma unor scenarii tridimensionale care vor 

permite utilizatorilor să învețe despre părțile componente ale DEEE și geometria lor, făcând posibilă 

dezasamblarea lor virtuală utilizând mai puține instrucțiuni scrise dar mai multă animație și sunet. Instruirea 

tehnicienilor și a personalului cu pregătire superioară se va realiza tot cu ajutorul unor scenarii tridimensionale, iar 

cu ajutorul ontologiei, aceștia vor fi capabili să acceseze informații suplimentare despre echipamente, material 

destinat reciclării, modalități de a identifica calitatea diferilor părți și potentialul lor de valorificare.  

 

Avantajul software-ului RECDEV este că scenariile tridimensionale vor putea fi usor actualizate de către 

utilizatori făra a fi nevoie de o expertiza specială, vor permite glisarea si fixarea părților componente pentru a 

prezenta diferite variații ale echipamentelor electrice și electronice, ale sugestiilor producătorilor și ale celor mai 

bune practici  de demontare.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizările actuale ale proiectului RECDEV   

 

Implicarea și colaborarea intensă din cadrul consorțiumului dar și activitățile de cercetare ale partenerilor:  

Universitatea din Maribor respectiv Universitatea Mendelu din Brno, au făcut posibilă realizarea până în prezent a 

două ghiduri teoretice de instruire adresate celor două grupuri: muncitori și personal tehnic, care descriu în detaliu 

toate tipurile de materiale conținute în DEEE-uri, proprietățile lor  fizice,  chimice, toxicologice și ecotoxicologice, 

valoarea materialelor și aplicațiile în care pot fi utilizate dar și opțiunile tehnologice existente pentru reciclarea 

acestora. Aceste ghiduri teoretice sunt în prezent analizate de către tehnicieni și experți din țările participante, în 

România acest fapt fiind posibil prin implicarea Asociației Environ, una dintre Asociațiile din domeniul DEEE din 

România care a manifestat dorința și deschiderea de a colabora cu partenerul român al consorțiumului RECDEV, 

Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile, în vederea diseminării informațiilor și a rezultatelor către 

reciclatorii de DEEE –uri din România, precum și în evaluarea ghidurilor teoretice elaborate până în prezent, în 

scopul unei mai bune adaptări la nevoile companiilor din Romania și a cerințelor Standardului WEEELABEX.  

Informatii disponibile  

În plus, compania Omega din Grecia, partenerul specializat în ITC 

al consorțiumului, este principalul autor al aplicației informatice 

dezvoltate pentru a satisfice nevoile de instruire ale proiectului 

RECDEV. Software-ul RECDEV conține deja câteva scenarii 

realizate pentru demontarea echipamentelor electrice și electronice 

(de ex. mașina de spălat automată) precum și detalii în legătură cu 

materialele conținute în aceasta, procesul de dezasamblare și toate 

informațiile necesare pentru reciclarea si reutilizarea acestora. 

Versiunea finală a aplicației informatice va fi livrată cu un ghid de 

utilizare complet și va putea fi accesată în curând pe site-ul 

RECDEV.   

 

 

Un exemplu de scenariu tridimensional, masina de spalat 
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